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Rozsdát átalakító rozsdaoldószer
RK-51

Rozsdát átalakító rozsdaoldószer és egyben rozsdavédelmi alapozó (primer) is, acélfelületeken a rozsda-
maradványok stabilizálásához. Régi fellazult festék és rozsdás rétegeket, a cundert, az olaj és –zsírlerakó-
dásokat, a koszt, valamint az egyéb elszennyeződéseket előzetesen távolítsuk el. A zsír és –olajlerakódá-
sokat előzőleg hígítóval tisztítsuk le, míg a kosz és porlerakódásokat seprűvel távolítsuk el.

Ezután az RK-51 kombi terméket, elegendő mennyiségben hordjuk fel a felületre; összegyülemléseket ke-
rüljünk. A levegőn hagyjuk megszáradni; majd kb. 6–8 óra elteltével egy korrózióvédelmi alapozót kenjünk 
fel.

A száradás ideje alatt, kb. a felhordás után kb. 10–20 perc múlva, a kezelt acélfelületen egy feketéskék vé-
dőréteg keletkezik, amely a rozsdamaradványokat körülzárja és azokat az acélfelülettel egyesíti.
Ez a feketéskék bevonat megakadályozza a korróziós folyamat előrehaladását, a felületre azonban a rákö-
vetkező, bevonó mázolatokat hamarosan hordjuk fel.

Szállítási csomagolás:        100 ml
       250 ml
       500 ml
     1000 ml
  5,0 liter
10,0 liter

Rendelésszám: RK-51.00.0000.3

Szállítási forma: felhasználásra kész, tejszerűen fehér folyadék
Alkalmazás: Hígítatlanul. Használat előtt addig jól rázzuk fel és alaposan keverjük fel, 

amíg a csomag tartalma homogénné válik.
Alapfelület előkezelése: A legjobb ha az elrozsdásodott acélfelületeket enyhén megcsiszoljuk. Az 

olaj és -zsírlerakódásokat lakkhígítóval távolítsuk el. Régi fellazult el-
szennyeződések, mint pld. festék, cement vagy betonfröccsenések is 
eltávolítandók.

Feldolgozás: Elegendő mennyiségben, kenéssel, szórással vagy hengerrel, lehetőleg 
egyenletes rétegben.
+ 10 ˚C alatti és + 40 ˚C feletti tárgyhőmérsékletek esetén ne használjuk 
fel!
A feketéskék bevonat képződése 10–20 percen belül megtörténik.

Száradás: A konverter réteg teljes átszáradása kb. 8 óra hossza elteltével messze-
menően befejeződik. A száradási idő viszont függ a külső feltételektől, de 
különösen a tárgyhőmérséklettől is!
Az RK-51 Rozsdát átalakító rozsdaoldószer kb. egy 15–20 μm rétegvas-
tagságú bevonatot képez. További mázoló bevonatfelépítés, pld: műgyan-
ta alapozóval és fedőlakkal!

Anyagszükséglet: kb. 100 ml/m ²
Egyéb utalások: A termék vízzel hígítható.

Foltokat lakk oldószerrel, kékes elszíneződéseket gyengén savas tisztító-
szer segítségével távolíthatunk el.
Figyelem: fagytól védjük!
Megfagyott árut többé már nem lehet felhasználni!!

A szállítási csomagolást állandóan jól lezárva tartsuk, erős napsugárzás-
nak vagy magas hőmérsékletnek nem szabad kitenni!

A feldolgozó munkaeszközöket használat után azonnal bő mennyiségű 
vízzel tisztítsuk meg!
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